
 
ACO Self® HexaLine 

Linijski požiralniki ACO Self® HexaLine 

Sistem linijskih požiralnikov  ACO Self® 

HexaLine je namenjen odvodnjavanju 
meteornih vod v okolici hiše in na vrtu 
 
 
Uporaba:  
• dvorišča 
• parkirni prostori  
• dovozi v garaže 
• vrtne površine 
• bazeni 
• terase 
 
 
Material: 
• PVC-U 
• UV obstojen 
 
 

Značilnosti: 
• enostavno rokovanje in vgradnja 
• kanalete iz umetne mase v črni ali 

kovinsko sivi barvi 
• pokrivne rešetke iz vroče cinkanega 

jekla in umetne mase v črni ali ko-
vinsko sivi barvi 

• kanalete lahko režemo na mero z 
navadno žago 

• iztok v dno kanalete lahko naredimo 
kjerkoli na kanaleti 

• navodila za vgradnjo so odtisnjena v 
obliki piktogramov na kanaleti 

• perforirane čelne stene omogočajo 
ponikanja vode 

• kanalete so povozne za osebna 
vozila 

• CE znak, skladnost z SIST EN 1433 



 

Slovenija 
SI—3240 Šmarje pri Jelšah 
Obrtniška ulica 9 

ACO gradbeni elementi, 
zastopanje, d.o.o. 

Telefon: (03) 817 - 18 - 80 
Telefax: (03) 817 - 18 - 82 

www.aco.si 
E-pošta: aco.doo@siol.net 

Kanaleta in rešetka iz umetne mase - siva/siva 

Kanaleta iz umetne mase - črna s pocinkano rešetko  

Kanaleta in rešetka iz umetne mase - črna/črna 

ACO Self® HexaLine 

Dodatni pribor v sivi in črni barvi vsebuje dve čelni 
steni, iztočni element DN 100 in lovilec listja 

Kotni element z rešetko za vogalne in križne  
povezave z rešetko v sivi in črni barvi 

                          

                                    
1 kanalete režemo na mero z navadno žago 6 kanaleta 
2 lovilec listja 7 iztočni element  
3 pokrivna rešetka za kotni element 8 čelna stena 
4 kotni element za vogalne ali križne povezave 9 kanaleta s pokrivno rešetko 
5 pokrivna rešetka               

Pregled sistema:   

Tehnični podatki:                         

                                  

        svetla  gradb. gradb. gradb. kg EM številka 
        širina dolžina širina višina kos kos artikla 
        cm cm cm cm           
črna kanaleta                           
črna rešetka                           
dolžina 100 cm 10.0 100 12,6 7,8 1,5 72 19210 

kotni element 10.0 12,6 12,6 7,8     19280 

pribor                   19287 
                                  
siva kanaleta                           
siva rešetka                           
dolžina 100 cm 10.0 100 12,6 7,8 1,5 72 19222 

kotni element 10.0 12,6 12,6 7,8     19296 

pribor                   19287 
                                 
siva kanaleta                           

pocinkana                           

rešetka                           

dolžina 100 cm 10.0 100 12,6 7,8 1,5 72 19223 
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